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  5102 އޮކްޓޯބަރ                ކޮދްސިއުމަރ ޕްރައިސް އިދްޑެކްސް )ސީ.ޕީ.އައި(                                
 

 ްރާއްޖޭގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓ 
 

o 2510  މަހު އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ހުރީ  ސެޕްޓެމްބަރއެވެ.  -20.0އަކީ % ރާއްޖޭގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް މަހުގެއޮކްޓޯބަރ

ގައެވެ. + 1.12%މަހު އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ހުރީ  އޮކްޓޯބަރ ގައެވެ. މަހުގެ އަގުތަކަފް އައިބަދަލު ދުލާ ބަލައިފިދަމަ -%1.10

 ގައެވެ. +1.06%މަހު ހުރީ  ސެޕްޓެމްބަރ މިއަދަދު
 

o 0510  ެސެޕްޓެމްބަރ .މަތިވެފައެވެ+ 10.0%އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ވަދީ އާއި ހަމައަފް  އޮކްޓޯބަރގެ  2510އިދް އޮކްޓޯބަރ ގ 

 އަފެވެ.+ 0.01%އަފް ބަލާއިރު އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް މައްޗަފް ގޮސްފައިވަދީ  5102 ސެޕްޓެމްބަރދް  5100
 

 ގޮތެއްގައި ސީ.ޕީ.އައި އަފް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް މަހު މައިގަދޑު އޮކްޓޯބަރ

 

o  އިދްފޮމޭޝަދް  (-0..1މަހުގެ ބާވަތްތައް )% ގޮސްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދަފަފްގޮތެއްގައި އަގު  މަހު މައިގަދޑުއޮކްޓޯބަރ

އަދި ،  (-1..1)% ސައިކަލު ،(-.1.6)% ގޭތެރޭގައި ހިފާގެދްގުޅޭ ސާމާދު ،(-0.56)% ޕްރޮސެސް ކުރަދް ބޭދުދްވާ ސާމާދުދް

 ހިމެދެއެވެ. ( -1.50)%ޒީދަތްތެރިވުމަފް ބޭދުދްވާ ސާމާދުދް 

 
o ޮރިސެޕްޝަދަފް ބޭދުދްވާ ، (+2..0)% ތަރުކާރީގޮސްފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި  މައްޗަފް އަގުމަހު މައިގަދޑު ގޮތެއްގައި  ކްޓޯބަރއ

ކިރާއި ޗީޒް ، (+5.10)% އަައިދު ، (+0.01)% ތަކެތި ޑިއޯ އަދި ފިލްމް ތައްޔާރުކުރުމަފް ބޭދުދްކުރާރިކޯޑިދްގް ހެދުމާއެކު އޯ، ސާމާދު

އަދި  (+.1.1)% އިކުލީގެބަ ގޭގެ، (+0.50)% ބިއްލޫރި އަދި ގޭގައި ގެންގުޅޭ ތެލިތަށި ފަދަ ތަކެތި ، (+1.50)%އަދި ބިހުގެ ބާވަތްތައް 

 ހިމެދެއެވެ.+( 0.00)% ބާވަތްތައްދުމުގެ 

 

 
 

 އިދް 4102 އޮކްޓޯބަރު

 އަފް 4102 އޮކްޓޯބަރު

 )މަހުގެ 04(

  އިދް 4102  ސެޕްޓެމްބަރު

 އަފް 4102 އޮކްޓޯބަރު

 

  މިދްވަރު އިތުރުވި މިދްވަރު އިތުރުވި

 އިދްފްލޭޝަދް ޖުމްލަ 0.02- 1.04     

 ބައި ކާބޯތަކެތީގެ 0.08- 0.42     

 ބައި ދުފުމުގެ ދުދްފަތާއި 0.41 15.58 

 ބައި ފައިވާދުގެ އަދްދައުދާއި 0.08 1.40- 

 ބައި ތެލުގެ އަދި ގޭސް ،ކަރަދްޓް ،ފެދް ،ކުލި ގޭގެ 0.05 1.14 

 ބައި ސާމާދުގެ ހިފާގެދްގުޅޭ އަދި ފަރުދީޗަރ 0.05- 0.40 

 ބައި ޚިއްދުމަތުގެ ސިއްޚީ 0.20 3.59 

 ބައި ދަތުރުފަތުރުގެ 0.26- 1.47- 

 ބައި ޙިދުމަތްތަކުގެ މުވާސަލާތީ 0.00 0.62- 
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  ބައި ކަދްތަކުގެ ސަޤާފީ ކުޅިވަރާއި 0.11- 0.80

 ބައި ތައުލީމްގެ 0.00 7.54 

 ބައި ރެސްޓޯރަދްޓްގެ އަދި ކެފޭ ،ހޮޓާ 0.00 0.09- 

  ބައި ޚިދުމަތުގެ މުދަލާއި އެހެދިހެދް 0.17- 0.44- 

    

 މަސްދުހިމަދާ އިދްފްލޭޝަދް ޖުމްލަ 0.05 1.58 

 މަސްދުހިމަދާ ބައި ކާބޯތަކެތީގެ 0.23 2.63 

 މިދްގަދޑު މަހުގެ 0.83- 4.52- 

 ކުލި ގޭގެ 0.08 3.16 

  

 

 އެކި އެކި ބައިތަކުގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް

 

 (-0..1%މަހުގެ ބައި: )

 

 5102  ެ0..1%މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓްއަކީ  މަހުއޮކްޓޯބަރ ގެ  5102މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ސެޕްޓެމްބަރ ގ- 

، (-0..1%ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ ކަޅުބިލަމަސް ) ދަފަފްއެވެ. މިގޮތުދް މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު 

 ދެވެ.  +(0..2)% ފަރުމަހުދްގޮސްފައިވަދީ މައްޗަފް ދެވެ. މިބައިދް އަގު  (-5.65)% ރިހާކުރުދްއަދި  (-5..1%މަސް )ދަޅު
 

 5100  ެވަދީ  ރޭޓް މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރގެ  5102މަހާއި  އޮކްޓޯބަރގ

 އިދް ދަފަފްގޮސްފައެވެ. -%0.25
 

 

 (-1..1%: )ކާބޯތަކެތީގެ ބައި
 

 5102  ެއިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ  ބޯތަކެތީގެ ބައިގެކާމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހުއޮކްޓޯބަރ ގެ  5102މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ސެޕްޓެމްބަރ ގ

 ކަޅުބިލަމަސްހިއްސާކޮފްފައިވަދީ  ފަފް ދިއުމަފްދަމިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް އެވެ.  -.%1.1

، (-0.01%) ފިޔާ، (-6.61%)ގިތެޔޮމިރުސް  ،(-5.65%) ރިހާކުރު، (-6...5%) ފަޅޯ، (-5..1%) މަސްދަޅު ،(-0..%1)

އަދި ( -1.56)%ހިކިކިރު ، (-.0.1)%ލޮނުމެދު ، (-06..)% އެނަރޖީ ޑްރިންކް ، (-06..)% ކަރާ، (-.1..)% ކުރުނބާ

 ކާފި، (+.0..0%)ކެރެޓު ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި  ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވާ މައްޗަފްވެ. މިބައިދް އަގު ދެ (-0.62%) ދްދޮދްކޭލު

 ، (+0.00%) ވޯޓަރ މިދަރަލް ، (+.0.0)%ބިސް  ،(+0..2%) ފަރުމަސް، (+.00.2%) އަލުވި، (+.%05.6)

  ހިމެދެއެވެ.( +...1%)ހަކުރު އަދި  ،(+.0.0%) ހިކިކިރު ގެކުޑަކުދިދް
 

 5100  ެވަދީ ރޭޓު ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ކާބޯތަކެތީގެ މުޅިރާއްޖޭގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރގެ  5102މަހާއި  އޮކްޓޯބަރގ

  ފައެވެ.މަތިވެ +%1.05
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 (-56.1%ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި: )
 

 5102  ެއެވެ.  -56.1ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ % މަހުއޮކްޓޯބަރ ގެ  5102މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ސެޕްޓެމްބަރ ގ

 ދަފަފް ދިއުމުދްދެވެ.( -1..1%) ސައިކަލުގެ އަގުދް ދަފަފް ގޮސްފައިވަދީ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް މިބައިގެ
 

 5100  ެދީ ރޭޓް ވަމުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރގެ  5102މަހާއި  އޮކްޓޯބަރގ

 ދަފަފް ގޮސްފައެވެ. (-.0.0)%
 

 

 އެހެދިހެދް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި: )%.1.0-(                                                        
 

 5102  ެމުޅިރާއްޖޭގެ އެހެދިހެދް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ  މަހުއޮކްޓޯބަރ ގެ  5102މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ސެޕްޓެމްބަރ ގ

ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ  ދަފަފްއެވެ. މިގޮތުދް މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތުގެ ތެރެއިދް އަގު  -.1.0%އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ 

 އަދި ދަތްއުދގުޅާބޭހުދް ، (-.1.0ފޭޝަލް ކްރީމް )%، (-1.00ރޯލޯދް )%، (-.1.7ބޮޑީ ސްޕްރޭ )%، (-1..1)% ސެދްޓު

 ދެވެ.( -.1.2)%
  

 5100  ެމުޅިރާއްޖޭގެ އެހެދިހެދް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރގެ  5102މަހާއި  އޮކްޓޯބަރގ

 ދަފަފް ގޮސްފައެވެ. -1.00%ވަދީ ރޭޓް އިދްފްލޭޝަދް 
 

 

 (-1.00%ޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަދްތަކުގެ ބައި: )ކު

 
 5102  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަދްތަކުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް  މަހުއޮކްޓޯބަރ ގެ  5102މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ސެޕްޓެމްބަރ ގ

ދެވެ. މިބައިދް ( -0.56)% ގޮސްފައިވަދީ ލެޕްޓޮޕްއިދް ދަފަފްއިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް  މިބައިގެމިގޮތުދް އެވެ.  (-1.00%)ރޭޓަކީ 

 +( ދެވެ.60..އަދި ޑީވީޑީ ޕްލެޔަރުދް )%+(ކ 0.56އަގު މައްޗަފް ދިއުމަފް ހިއްސާ ކޮފްފައިވަދީ ޓީވީ )%
 

 5100  ެޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަދްތަކުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް މުޅިރާއްޖޭގެ ކު މަހާއި އަޅާބަލާއިރުއޮކްޓޯބަރ ގެ  5102މަހާއި އޮކްޓޯބަރ ގ

 ގޮސްފައެވެ. މައްޗަފް +1..1%ވަދީ ރޭޓް 

 

 (-0.05%ފަރުދީޗަރ އަދި ހިފާގެދްގުޅޭ ސާމާދުގެ ބައި: )
 

 5102  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުދީޗަރ އަދި ހިފާގެދްގުޅޭ ސާމާދުގެ ބައިގެ  މަހުއޮކްޓޯބަރ ގެ  5102މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ސެޕްޓެމްބަރ ގ

ގޮސްފައިވަދީ އައިސް އަލަމާރިދް  ދަފަފްމިގޮތުދް މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު އެވެ.  -0.05%އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ 

 +( ދެވެ....5ދެެވެ. މިބައިދް އަގު މައްޗަފް ގޮސްފައިވަދީ ފެދްބޯތަފިދް )% (-%5.01)
 

 5100  ެފަރުދީޗަރ އަދި ހިފާގެދްގުޅޭ ސާމާދުގެ ބައިގެ މުޅިރާއްޖޭގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރގެ  5102މަހާއި  އޮކްޓޯބަރގ

 + މަތިވެފައެވެ.1.01ވަދީ % ރޭޓް އިދްފްލޭޝަދް
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 (11.1ހޮޓާކ ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަދްޓްގެ ބައި: )%

 

 5102  ެހޮޓާކ ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަދްޓްގެ ބައިގެ މުޅިރާއްޖޭގެ  މަހުއޮކްޓޯބަރ ގެ  5102މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ސެޕްޓެމްބަރ ގ

 އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަފް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ދުވެއެވެ.
 

 5100  ެހޮޓާކ ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަދްޓްގެ ބައިގެ މުޅިރާއްޖޭގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރގެ  5102މަހާއި  އޮކްޓޯބަރގ

 ގޮސްފައެވެ. ދަފަފް -.1.1% ވަދީ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް

 

 

 (11.1%މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައި: )

 

 5102  ެއިދްފްލޭޝަދް މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ ޅިރާއްޖޭގެ މު މަހުއޮކްޓޯބަރ ގެ  5102މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ސެޕްޓެމްބަރ ގ

 ރޭޓަފް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ދުވެއެވެ.
  

 5100  ެރޭޓް މުޅިރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރގެ  5102މަހާއި  އޮކްޓޯބަރގ

 ދަފަފް ގޮސްފައެވެ. -1.65% ވަދީ
 

 

 (1.11ލީމްގެ ބައި: )%އުތަ
 

 5102  ެލީމްގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަފް އެއްވެސް އުމުޅިރާއްޖޭގެ ތަ މަހުއޮކްޓޯބަރ ގެ  5102މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ސެޕްޓެމްބަރ ގ

 ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ދުވެއެވެ. 

 

 5100  ެވަދީ ރޭޓް ލީމްގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް އުމުޅިރާއްޖޭގެ ތަ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރގެ  5102މަހާއި  އޮކްޓޯބަރގ

 މައްޗަފްގޮސްފައެވެ. +20..%

 

                                                                       (+.1.1%އަދްދައުދާއި ފައިވާދުގެ ބައި: )

 

 5102  ެބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް  މުޅިރާއްޖޭގެ އަދްދައުދާއި ފައިވާދުގެ މަހުއޮކްޓޯބަރ ގެ  5102މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ސެޕްޓެމްބަރ ގ

ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ  މަައްޗަފްއެވެ. މިގޮތުދް މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު  +.1.1%ރޭޓަކީ 

+( 5.05ފިރިހެދުދްގެ ޓީޝާޓުދް )%އަދި ، +(.0.6ފިރިހެދްކުދިދްގެ ސްކޫލްބޫޓުދް )%، (+5.00%ގެ ޓީޝާޓުދް )ދިދްކުދްއަދްހެ

ފިރިހެދުދްގެ ގަމީހުދް  އަދި ، (-0..1)% އަދްހެދުދްގެ ޖީދްސުދްފައިވަދީ މިބައިދް އަގު ދަފަފް ދިއުމަފް ޙިއްސާކޮފްވެ. ދެ

 ދެވެ.( -.1.2)%
 

 5100  ެރޭޓް ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް  މުޅިރާއްޖޭގެ އަދްދައުދާއި ފައިވާދުގެ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރގެ  5102މަހާއި  އޮކްޓޯބަރގ

 އަފް ދަފަފް ގޮސްފައެވެ. (-0.01%)ވަދީ 
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 (+1.00%ދުދްފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި: )

 

 5102  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ދުދްފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ  މަހުއޮކްޓޯބަރ ގެ  5102މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ސެޕްޓެމްބަރ ގ

 މައްޗަފްލިބޭ އަގު  +(...0)%ރޯފޯއް  ދިޔައީމިގޮތުދް މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު މައްޗަފް  އެވެ.ެ +%1.00

 ދިއުމުދްދެެވެ. 
 

 5100  ެރޭޓް މުޅިރާއްޖޭގެ ދުދްފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރގެ  5102މަހާއި  އޮކްޓޯބަރގ

 + މައްޗަފް ގޮސްފައެވެ..02.2ވަދީ %
 
 

 (+21.1%ގޭގެ ކުލިކ ފެދްކ ކަރަދްޓްކ ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި: )

 

 5102  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލިކ ފެދްކ ކަރަދްޓްކ ގޭސް އަދި ތެލުގެ  މަހުއޮކްޓޯބަރ ގެ  5102މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ސެޕްޓެމްބަރ ގ

އުމަފް ދި+ އެވެ. މިގޮތުދް މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު މައްޗަފް 1.12ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ %

މަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ ދިއުމިބައިދް އަގުދަފަފް  +( އެވެ....5%) އިދްފްލައިވުޑްއަދި ، +(.1.1)% ގޭގެ ކުލިދް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ

 ( ދެވެ.-.1.6ޕޯޓްލެދްޑް ސިމެދްތިދް )%
 

 5100  ެކަރަދްޓްކ ގޭސް އަދި ތެލުގެ މުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލިކ ފެދްކ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރގެ  5102މަހާއި  އޮކްޓޯބަރގ

 މަތިވެފައެވެ. +0.00%ވަދީ  ރޭޓް ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް
 

 

 (+1.51%ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައި: )

 

 5102  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް  މަހުއޮކްޓޯބަރ ގެ  5102މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ސެޕްޓެމްބަރ ގ

 (+5.10%) އަގު އައިދުގެ ދިޔައީއެވެ. މިގޮތުދް މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު މައްޗަފް  +1.51%ރޭޓަކީ 

 ދިއުމުދްދެވެ. މައްޗަފް 
 

 5100  ެރޭޓް މުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރގެ  5102މަހާއި  އޮކްޓޯބަރގ

 މަތިވެފައެވެ. +.0.2%ވަދީ 
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 ްމާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ އިދްފްލޭޝަދްރޭޓ 

އިދް އޮކްޓޯބަރު  2105 ސެޕްޓެމްބަރު

2105 

 

  އިތުރުވި މިދްވަރު

 މާލެ އަތޮޅުތައް 

  -0.15 0.13 
 ޖުމްލަ އިދްފްލޭޝަދް

   

  -0.51 0.58 
 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

 0.68 -0.37 
 ދުދްފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

 0.00 0.19 
 އަދްދައުދާއި ފައިވާދުގެ ބައި

 0.03 0.06 
 ގޭގެ ކުލިކ ފެދްކ ކަރަދްޓްކ ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

 -0.12 0.07 
 ފަރުދީޗަރ އަދި ހިފާގެދްގުޅޭ ސާމާދުގެ ބައި

 0.17 0.26 
 ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި

 -0.17 -0.38 
 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

 0.00 0.00 
 ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައިމުވާސަލާތީ 

 0.01 -0.33 
 ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަދްތަކުގެ ބައި 

 0.00 0.00 
 ތައުލީމްގެ ބައި

 0.00 0.00 
 ހޮޓާކ ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަދްޓްގެ ބައި

 -0.10 -0.26 
 އެހެދިހެދް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި 

   

  0.02 0.09 
 ޖުމްލަ އިދްފްލޭޝަދް މަސްދުހިމަދާ

 0.01 0.58 
 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްދުހިމަދާ

 -1.80 0.58 
 މަހުގެ މިދްގަދޑު

 0.00 0.08 
 ގޭގެ ކުލި 

  

 

 2510 ެއެވެ. އަދި އަތޮޅުތަކުގެ  +1.00%މާލޭގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ  ގެމަހު އޮކްޓޯބަރ ގެ 5102މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ސެޕްޓެމްބަރ ގ

 ގައެވެ.  -1.02%އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ހުރީ 
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 ޓަފް ހިއްސާކޮފްފައިވާ މިދްވަރުއެކިއެކިބައިތަކުދް އިދްފަލޭޝަދް ރޭމަހު އޮކްޓޯބަރ ވަދަ އަހަރު  5102މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ސެޕްޓެމްބަރ ގެ  5102

 

 
 

 ދް ލިބިވަޑައިދްގަދްދަވާދެއެވެ. 3, 2 ,1ދޯޓް: ގްރޫޕްތަކުގެ އިތުރު ތަފްސީލްތައް އިދގިރޭސިބަހުދް ތައްޔާރުކޮފްފައިވާ ލިއުމުގެ އެދެކްސްގެ ތާވަލް 

 

ބައިދް  ކާބޯތަކެތީގެއްސާކޮފްފައިވަދީ ހިދިއުމަފް އެދްމެ ބޮޑަފް  މައްޗަފްމަހު މާލޭގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް  އޮކްޓޯބަރގެ  5102

، (+5.11%) ކަޅުބިލަމަސް+(ކ .60.2ކެރެޓު )%ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ  ދިއުމަފްމައްޗަފް މިގޮތުދް އަގު ( ދެވެ. +.%1.2)

 ކުރުދބާ، (+...0%) ވޯޓަރމިދަރަލް  ،(+2.25%) ބިސް، (+06.20%) ގިތެޔޮމިރުސް، (+56.20%) އަލުވި

، (+.05.2)% ކިއުކަމްބާ، (+....)% އަދބު، (+1...)%ފަރުމަސް ، (+.5.5)% ހިކިކިރުގެ ކުޑަކުދިދް، (+.50.6)%

 ދަފަފްވެ. މިބައިދް އަގު ދެެ (+6..0)%ލުނބޯއިން  އަދި ، +(5.60)%ހަކުރު ، +(...0)%ދޮންކެޔޮ ، (+0.66)% ހެދިކާ

-1..0)% ރިހާކުރު، (-2..1%) މަސްދަޅު، (-00.00%)ފަޅޯ ، (-.2.0%ފިޔާ )ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި 

ހިކިކިރު (ކ -...5ކާފި )%(ކ -0.00ވަޅޯމަސް )% ،(-06..%) ލޮދުމެދު ، (-6..0%) ކްރީމްކްރެކަރ ބިސްކޯދު ، (

 ހިމެދެއެވެ.( -.05.0)% ކަރާުއަދި (ކ -5..00އިދގުރު )%(ކ -1.22)%

 

ދިއުމަފް އެދްމެ ބޮޑަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިދް  ދަފަފްމަހު އަތޮޅުތަކުގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް  އޮކްޓޯބަރގެ  5102

، (-0.25)%ކަޅުބިލަމަސް އްސާކޮފްފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިދިއުމަފް އެދްމެ ބޮޑަފް  ދަފަފް( ދެވެ. މިގޮތުދް އަގު -1.20)%

 ލުދބޯ ،(-2.00)% ދޮދްކެޔޮ ،(-5.01)% ރިހާކުރު، (-0..51)% ކުރުދބާ، (-1..1)% މަސްދަޅު، (-00.01)% ގިތެޔޮމިރުސް

ފިދިކުރި ކުކުޅު (ކ -.00.5ޓޮމާޓޯ )%(ކ -15..އޮރެދްޖު )%، (-0..2ކަރާ )%، (-02..)% އެދަރޖީ ޑްރިދްކް، (-...2)%

 ކެރެޓު، (+...51)% ކާފިދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ  މައްޗަފްމިބައިދް އަގު . ވެއެދެހިމެ( -0...)% ކެބެޖު އަދި( -.0.0)%

+( 0.10)% ދްއަލުވިއަދި ، (+5..1)% ކްރީމްކްރެކަރ ބިސްކޯދު، (+0..0)% ފަރުމަސް ،(+0..0)% ފިޔާު، (+00.26)%

 ދެވެ.

-0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20

 އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި  
 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

 ތައުލީމްގެ ބައި
 ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި  

 މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި
 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

 ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި
 ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

 ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި
 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި
 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްހިމަނައިގެން  

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން

% 

 އަތޮޅުތައް

 މާލެ

 މުޅިރާއްޖެ
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ތުރުފަތުރުގެ ބައިދް ދައްސާކޮފްފައިވަދީ ހިއެދްމެ ބޮޑަފް ދަފަފް ދިއުމަފް މަހު މާލޭގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް  އޮކްޓޯބަރގެ  5102

 ( ދެވެ.-...1)% ދްސައިކަލު ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ ދަފަފްއަގު ދެވެ. މިގޮތުދް ) -.%1.0(

 

ދުދްފަތާއި ދުމުގެ ދިއުމަފް އެދްމެ ބޮޑަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ  މައްޗަފްމަހު އަތޮޅުތަކުގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް އޮކްޓޯބަރ ގެ  5102

 ސިދގިރޭޓުދް ދިއަ+(ކ ...5ރޯފޯއް )%ދީ ހިއްސާކޮފްފައިވަދިއުމަފް  މައްޗަފްއަގު ދެވެ. މިގޮތުދް  (+.1.6ދް )%ބައި

 ދެވެ.( +%1.50)

 
 

 5102 އޮކްޓޯބަރ  01
 އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަފް:

 

 ދެޝަދަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް

  3349497ފޯދް:

 info@stats.gov.mvއީމެއިލް: 


